
الخلللق بيللن كللله هذا بعد ةيقضي تعالى الله : أن الكرةيمة الةية فوائد ومن
بينهم.  حكم ) أي) بالحق بينهم (( وقضي:  تعالى لقوله بالعدل

قللوله مثللل فالشللرعي وشرعي : كوني نوعان تعالى الله قضاء والقضاء
إل نعبللد أل ) ةيعني: وصى) إياه إل تعبدوا أل ربك (( وقضى:  تعالى

إسننرائيل بننني إلى (( وقضينا:  تعالى قوله مثل كوني الله, وقضاء
أن ةيمكللن ل هللذا ) فللإن) مرتيننن الرض في لتفسدن الكتاب في

وبهللذا  كللوني قضاء بالفساد, ولكنه ةيقضي ل الله لن شرعيا قضاء ةيكون
ل وملا ةيحللب فيملا فللالكوني  والشرعي الكوني القضاء بين الفرق نعرف

وقللوع مللن لبللد الكللوني أن الثللاني ةيحب, والفللرق فيما ةيحب, والشرعي
. ةيقع ل وقد ةيقع قد إذ المقضي وقوع منه ةيلزم ل المقضي, والشرعي

ليللس بالعللدل قضللاء اليوم ذلك في القضاء : أن الكرةيمة الةية فوائد ومن
) .) ((بالحق:  الوجوه, لقوله من بوجه جور فيه

فيلله ةيتللم الللذي اليللوم ذلللك فللي وتعالى سبحانه الله : حمد فوائدها ومن
وبين هذا بين قارنت )  وإذا) العالمين رب لله الحمد (( وقيل المر
) تللبين) والرض السننماوات خلق الذي لله (( الحمد:  تعالى قوله

: قللوله في المر أول وآخره, في المر أول في محمود تعالى الله أن لك
أن بعللد آخللره ) وفي) والرض السماوات خلق الذي لله (( الحمد

. العالمين رب لله : الحمد قيل بالحق الخلئق بين قضي
كله, لقللوله للحمد سبحانه الله استحقاق : بيان الكرةيمة الةية فوائد ومن

للختصلللاص واللم للسلللتغراق أنهلللا ذكرنلللا ) وأل) للننه (( الحمنند: 
. والستحقاق

)) العننالمين (( رب:  لقللوله الربوبيللة عمللوم : إثبللات فوائللدها ومللن
لنهللم بهللذا سللموا : إنما العلماء بعض الله, قال سوى من كل والعالمون

.  واحد, نعم أنه على تدل آةية له شيء كل خالقهم, ففي على علم
)) ؟ ربهم بحمد  (( ةيسبحون...:  الطالب
بالعبللادة, ةيتلللذذون ولكنهللم وللتعبللد باطل, بللل قول هذا أن : رأةينا الشيخ
فللي تكليف : ل قوله له, وأما متذللون لله خاضعون بأنهم ةيشعرون ةيعني
((:  ةيقللول الله تكليف, أليس اليوم ذلك باطل, ففي أمر اليوم, فهو ذلك

)) يستطيعون فل السجود إلى ويدعون ساق عن يكشف ويوم
عللن وغفللل أخطللأ فقللد اليللوم ذلللك فللي التكليف نفى تكليف, ومن ففيه

.  تكليفا فيه أن على الدالة النصوص
عللز الللله قللدم موضللع الكرسللي أن السلللف بعض عن ورد : هل الطالب
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؟. وجل
عنهمللا الللله رضللي عباس ابن عن ورد أةيضا عباس ابن وعن : نعم الشيخ

للعللرش بالنسللبة : إنلله العلمللاء بعللض وقال القدمين موضع الكرسي أن
كالدرجة, نعم. 

الكللوني والحكللم الكللوني القدر كثيرا علينا ةيرد فيكم الله : بارك الطالب
 ؟... والشرعي

والرادة, ل نعللم والحكللم القضللاء هللذا هللذا, هللو صحيح, هو : نعم الشيخ
الرادة القضللاء, لكللن بمعنللى ةيكللون قد الحكم, الحكم غير الرادة معنى

.  إشكال فيه ما واضح هو كما التقسيم هذا تنقسم هي غيره, إنما
: ... الطالب
هللو ما ؟ الدليل : صدق,  كيف جسم, نقول والجنة النار من : كل الشيخ

ةينللزوي حللتى النللار علللى رجللله ةيضللع والللله ؟ والرض السماوات عرضها
الفي ميسرة الجنة في ملكه إلى ةينظر النسان أليس ؟ بعض إلى بعضها

؟ نكلون فمللاذا جسلما ةيجعلهللا للم إذا ؟ أدنللاه ةينظر كما أقصاه ةينظر عام
.  الن منك إل سمعتها ما والله, أنا أدري بالهواء, ما نكون

...:  الطالب
مننا اللننه يعصون (( لوجللل:  عللز لللله ةيسللتجيبون : نعم, لنهم الشيخ

أنهللم على ةيدل عنهم العيصان ) فنفي) يؤمرون ما ويفعلون أمرهم
ةيعصللون ل عقل, لكنهم ممكن منهم العصيان أن بالشيء, وعلى ةيكلفون

.  أمرهم, نعم ما الله
مللن إلللى ةينظللرون لنهللم الحسللرة مللن أمان الجنة في  هل...:  الطالب
؟. منهم أعلى وهو سبقهم
ذلللك, فعلللوا أنهللم ةيتمنللون تمني, ةيعني حسرة, هذا ليس : ل, هذا الشيخ
حسرة الجنة في ةيكون أن ةيمكن الحسرة, ول على ةيدل ل الشيء وتمني
.  نعم النعمة كمال ةينافي هذا مثل, لن والنقباض الندم بمعنى

؟ وأركان جوانب للعرش أن على هذا ةيدل : ... هل الطالب
أن أةيضللا الصللحيحين فللي الثللابت كللذلك, والحللدةيث : بلللى, وهللو الشلليخ
. نعم العرش بقوائم آخذا ةيكون موسى
بهللذه الشللرةيط هللذا مللن تبقللى مللا نكمل أن ةيسعدنا الحبة : أةيها المقدم
. المادة
: الرحيللم لرحمللن ا الللله الرجيم: بسم الشيطان من بالله : أعوذ القارئ
الننذنب غننافر  العليننم العزيننز اللننه مننن الكتنناب تنزيننل  (( حم
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إليننه هننو إل إلننه ل الطننول ذي العقنناب شننديد التننوب وقابننل
يغننررك فل كفننروا الننذين إل اللننه آيننات في يجادل ما المصير
) .) البلد في تقلبهم

الللله وصلللى العللالمين رب لللله الحمد الرحيم الرحمن الله : بسم الشيخ
ةيللوم إلللى بإحسللان تبعهم ومن وأصحابه آله وعلى محمد نبينا على وسلم
. الدةين
.  أنهيناه ؟ سبق ما فوائد على تكلمنا أظننا
) البسللملة) الرحيننم الرحمننن الله (( بسم:  وتعالى تبارك الله قال
ورة ملن مستقلة, ليست وجل  عز الله كتاب من آةية ول قبلهلا اللتي الس
سلورة السلور, إل ابتللداء فلي بهلا ةيلؤتى بعللدها, ولكلن التي السورة من

وآللله عليلله الللله صلللى النللبي عن ةيرد لم براءة,  فإنه سورة وهي واحدة
بللدون عنهللم الله رضي الصحابة تركها بسملة, ولهذا فيها جعل أنه وسلم
وسلم.  وآله عليه الله صلى الله رسول عن ذلك ثبوت لعدم بسملة

باطلل قلول فلإنه بالسليف نزلت لنها بسملة بل تركت : أنها قيل ما وأما
أن غنيمللة, ومعلللوم فللإنه رحمللة كللان إذا السبب, والسلليف هو هذا ليس

وجل. عز الله كلمة إعلء به ةيقصد رحمة الكفار على السيف
جار فاعل, لكنها اسم ول فعل فيها ليس جملة تشاهدون كما البسملة ثم

البلاء, هلو وموصلوف, الجلار إليله, وصلفة ومضلاف ومجلرور, ومضلاف
الجللة, وموصوف لفظ إليه اسم, والمضاف اسم, والمضاف والمجرور

جللار لكللل بد ل المتعلق, لنه الرحيم, فأةين الرحمن وهو الله, وصفة وهو
الجمللل نللاظم النللاظم قللال متعلللق, كمللا مللن للله لبد ظرف أو ومجرور
:  أنشدنا

... الطالب
  مرتقي نحو معناه أو بفعل    التعلق من للجار : لبد الشيخ

ولعل أةيضا والكاف ومن كالبا   عمل له زائد كل واستثنى
أحسللن ؟ الرحيللم الرحمللن الله بسم البسملة متعلق أةين ؟ متعلقها فأةين

ن بالبسلملة ابتلدأ لملا مناسب متأخر فعل متعلقها : أن ةيقال ما أجلله, م
أن أقللرأ, نرةيللد الله بسم تقدةيره : المتعلق نقول نقرأ أن نرةيد الن فنحن
: بسم التقدةير نقول نذبح أن أتوضأ, نرةيد الله باسم نقول: التقدةير نتوضأ

ا الله هلو العملل فلي الصلل لن فاعلل اسلم ل فعل قلدرناه أذبلح, وإنم
لوجهين:  متأخرا قدرناه الفعل, وإنما

إذا الحصللر, لنللك إفللادة الله, والثللاني باسم بالبداءة التيمن الول الوجه
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أن الحصللر, إذ علللى دليل ذلللك كللان المعمللول وقللدمت العامللل أخللرت
الحصللر, ةيفيد التأخير حقه ما تقدةيم أن هي البلغة في المعروفة القاعدة

: قلللت لللو المقصود, فمثل على أدل لنه به ابتدأ لما مناسبا قدرناه وإنما
: نقللدره قلنا فإذا ؟ شيء بأي ابتدأ صح, ولكن ابتدأ الله باسم التقدةير إن

أن المقصللود, ومعلللوم علللى أدل ذلك صار به ابتدأ لما مناسبا خاصا فعل
هللذه إعللراب هللو المللراد, هللذا فللي أبيللن كان المقصود على أدل كان ما

. البسملة
للعمللوم, فللإنه مضللاف مفرد مضاف, وكل (اسم) مفرد فإن معناها أما 

) فلللإن) تحصوها ل الله نعمة تعدوا (( وإن:  تعالى الله قول أرأةيتم
تحصى, الواحدة النعمة واحدة, لن نعمة ليست مضاف, لكن مفرد نعمة
المفللرد كللان العبد, إذا على به الله أنعم ما كل كثيرة, فتشمل نعم لكنها

؟ الرحيللم الرحمللن الللله : بسللم قولنللا معنللى العموم, فما ةيفيد المضاف
أنللت اسم, فتكللون وكذا, بكل كذا أفعل الله أسماء من اسم بكل معناها

من بسملت الذي الفعل هذا على الله أسماء من اسم بكل مستعينا الن
أجله. 

السم فإن وذلك  الرتفاع وهو السمو من مشتق : أنه (اسم) فقيل وأما
قللال العلمللة وهللي السللمة مللن مشتق : أنه وةيبينه, وقيل المسمى ةيرفع
وجللوههم, فللي علمتهم ) أي) وجوههم في (( سيماهم:  تعالى الله
سللبحانه الللله غيللره. وأسللماء مللن وةيميزه مسماه ةيعين فالسم كان وأةيا

الحدةيث في جاء كما  بعدد محصورة غير التوحيد في علينا مر كما وتعالى
أنزلتننه أو نفسننك به سميت لك هو اسم بكل ( أسالك:  الصحيح

علننم فنني بننه اسننتأثرت أو خلقننك من أحد علمته أو كتابك في
 ). عندك الغيب

وتعالى, سبحانه الله العلية, وهو المقدسة الذات على علم فهو الله وأما
هللذا السللم هللذا المعللارف المعارف, أعرف أعرف : وهو النحوةيون قال

العلم, ثللم الضللمير أعرفهللا بللأن تعرفون كما المعارف رتبوا العلم, وقد
مللن فيلله, وغيللره المشللاركة تحتمللل ل إذ أعرفهللا هللو العلللم هللذا لكللن

فيه.  المشاركة ةيمكن المعارف
الرحمللة علللى دال الللله أسللماء مللن اسللم : (الرحمللن) فهللو قللوله وأمللا

ة عللى داللة اللله أسلماء ملن اسلم الواسعة, والرحيم تقلع اللتي الرحم
ةيرحللم, رحمللن أنلله للفعللل, ةيعنللي والرحيللم للوصللف بالفعللل, فللالرحمن

علللى الدللللة هو بينهما الجمع فائدة بينهما, فإن الجمع فائدة تبين وبذلك
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ةيللدل فعلن الرحمللن, لن ؟ أةيللش قوله في وذلك الواسعة الله رحمة أن
ذلللك, وأمللا أشللبه وملا ورةيللان : شللبعان تقلول كملا والسعة المتلء على

ةيرحمه أن الله قدر من إلى الرحمة إةيصال الفعل, أي باعتبار فهو الرحيم
.

كالتسللمية الحللل فللي شللرطا أحيانا تكون : أنها منها أحكام لها والبسملة
تللرك لللو إنلله لحلها, حتى شرط الذبيحة على التسمية الذبيحة, فإن على

فللي كمللا  شرطا ل واجبة تكون الذبيحة, وقد تحل لم نسيانا ولو التسمية
ليست ولكنها واجبة الوضوء في التسمية العلماء, فإن بعض عند الوضوء
فللي مسللتحبة تكللون وضوءه, وقد صح نسيانا تركها لو للصحة, إذ شرطا

يبنندأ ل شننأن ذي أمننر ( كل:  الحدةيث في جاء كما  شأن ذي أمر كل
شللأن ذي  ةيعنللي) بننال ذي أمننر ( كل  أوأبتر) فهو الله ببسم فيه
البركللة, ولهللذا منللزوع  أي) أبننتر فهو الله ببسم فيه يبدأ ( ل مهم
إللى المكاتبلات فلي بهلا ةيبتللدئ وسللم وآللله عليلله اللله صلللى النبي كان

: الكرةيلم القلرآن فللي جلاء كمللا قبلله من النبياء وغيرها, وكذلك الملوك
تعلننوا أل الرحيننم الرحمننن اللننه بسننم وإنه سليمان من (( إنه
).  ) مسلمين وأتوني علي

حرفيللن مللن مكونللة كلمللة ) هللذه) (( حم:  وتعللالى تبللارك الله قال ثم
بلفظهما, فل ل باسمهما بها ننطق والميم, ولهذا هجائيين, الحاء مهملين

مهملن حرفللان إذا ,فهمللا باسللمهما ميللم : حللاء نقللول بللل  : حللم نقللول
الناس.   كلم منهما ةيتركب هجائيان

" بلله بمللراده أعلللم : " الللله المؤلللف ةيقول ؟ معنى الحرفين لهذةين فهل
؟ معنللى إثبللات ةيللرد لللم أو معنى إثبات أراد هل ؟ أراد ماذا ندري ما ةيعني
هللذا مللن نفللوض, فموقفنللا أننللا المهللم ؟ أمللاذا معينللا معنللى أراد وهللل

السور.  بعض بها ابتدأت التي الهجائية الحروف من كغيره التفوةيض
حرفللان : إنهمللا نقللول أن العربللي باللسللان القللرآن كللون مقتضى ولكن

لهمللا, لن معنللى ل بللأنه نجللزم معنللى, ةيعنللي لهما ليس مهملن هجائيان
الهجائيللة للحللروف تجعللل ل العربيللة العربيللة, واللغللة باللغة نزل القرآن

التللابعين, وهللو زمللن فللي المفسرةين إمام مجاهد عن مروي معنى, وهذا
قلبننك علننى الميننن الننروح بننه (( نزل:  قال تعالى الله الحق, لن

). ) مبين عربي بلسان المنذرين من لتكون
ا القلرآن فلي أن القلول هذا على : ةيرد قائل قال فإن معنلى لله ليلس م

: الجواب قلنا ؟ فائدة لها ليس مقطعة حروف هي فائدة, وإنما له وليس
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لمعنللى, أي ل لمغللزى بللذلك تكلم وتعالى سبحانه الله أن الةيراد هذا عن
لم العرب من البلغاء أةيها أعجزكم الذي القرآن هذا أن وهي بالغة لحكمة

منهللا تركبللون التي بالحروف أتى الحروف, بل من جدةيد بشيء أتى ةيكن
مثللل تكللون حللتى الحروف صف عن أعجزكم, عجزتم ذلك كلمكم, ومع
من الكلمات هذه معنى عن ذلك, فعجزكم عن عجزتم كنتم القرآن, فإذا

شلليخ وارتضللاه  تفسلليره فللي الزمخشللري ذكللره الللذي أولى, وهذا باب
أن تقليللدا, المهللم أو ابتداء إما أةيضا الله, وذكره رحمه تيمية ابن السلم

التحلدي لتمللام أنزلهللا تعالى الله أن المحققين, وهو عند الصواب هو هذا
. أو القرآن بمثل ةيأتوا أن عجزوا الذةين البلغاء لهؤلء
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